Vinařství Volařík
Mikulov

Ryzlink vlašský 2010

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 330,-

kabinet, bílé víno polosladké
viniční trať: Zimní vrch, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12%, zbytkový cukr 20,1 g/l, kyseliny 7,8 g/l
Skvěle naležené minerální víno bohaté a komplexní vůně s tóny přezrálých hroznů, citrusů a medu a
skvělé pestré chuti čerstvě oloupaných grapefruitů a vymačkaných hroznů. Zažijte skutečné požitek
z „vlašáku“…..

Veltlínské červené rané 2012

Kč 295,- (Kč 230,-)

Ryzlink vlašský 2012

Kč 405,- (Kč 335,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Věstoňsko, vinařská obec: Perná
alkohol 13%, zbytkový cukr 1,8 g/l, kyseliny 5 g/l
Svěží minerální vínečko s vůní přezrálých kdoulí a mandlí navozující pocit blízkosti mořského pobřeží,
v chuti pak výrazně minerální a šťavnaté s nádhernou olejnatou konzistencí.

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Purmice, vinařská obec: Perná
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 5,9 g/l, kyseliny 6 g/l
Výrazně minerální suchý vlašák s dominancí tónů zkorodovaného želena a lískových jader. V chuti pak
nádherně plný, silně zemitý s velice svěží kyselinkou. V dochuti se představuje typický pálavský vlašákový
terroir. Vlašák bez kompromisů….
Bronzová medaile Král vín 2013

Ryzlink rýnský 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 375,- (Kč 305,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Pravá klentnická, vinařská obec: Perná
alkohol 14%, zbytkový cukr 5,8 g/l, kyseliny 8,1 g/l
Skvělý a mohutný, silně minerální ryzlink s výrazným lipovým a meruňkovým aromatem. V chuti nabízí
výraznou mineralitu, sušené meruňky a harmonickou pálavskou vápencovou slanost.
Stříbrná medaile Král vín 2013

Ryzlink vlašský 2012

Kč 355,- (Kč 285,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Zimní vrch, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13%, zbytkový cukr 9,8 g/l, kyseliny 6,5 g/l
Skvělý bohatý vlašák s výraznou vůní grapefruitů, přezrálých limetek s dozvuky mořské soli, který je
v chuti řádně hutný, silně minerální s výraznou, avšak velice příjemnou kyselinkou.

Ryzlink vlašský 2012

Kč 405,- (Kč 335,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Pravá klentnická, vinařská obec: Perná
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 10,8 g/l, kyseliny 6,7 g/l
Krásně nabušený vlašák z nádherné pálavské trati. V intenzivní vůni dominuje „kovová“ mineralita a
citrusové plody, v silně minerální chuti pak opět železité tóny podpořené jiskřivou limetkovou dochutí,
která dodá vínu nádhernou jiskru.

Tramín červený 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 410,- (Kč 340,-)

výběr z hroznů, bílé víno polosuché
viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 14,5%, zbytkový cukr 14,5 g/l, kyseliny 7,8 g/l
Bohatý a hodně povedený tramín nabízející ve vůni zajímavou minerální slanost v kombinaci s nádhernými
květinovo-ovocnými tóny fialek, červené růže a limetky, v chuti pak dominující silný minerální pálavský
terroir ve spojení s projevy medu, skořice a liči. Pestrá paleta chutí a vůní v sedmičce vína….

Müller Thurgau 2012

Kč 320,- (Kč 250,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12%, zbytkový cukr 15,5 g/l, kyseliny 7,3 g/l
Výrazně šťavnatá, na soutěžích i mezi odborníky velice úspěšná „müllerka“, v jejíž vůni se mísí příjemná
minerální slanost s nádhernými broskvovými tóny, v chuti pak dominuje silný pálavský minerální projev.
Na Pálavě jednoznačná odrůdová jednička roku.
Zlatá medaile Festwine Brno 2013, Stříbrná medaile Král vín 2013

Chardonnay 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 405,- (Kč 335,-)

výběr z hroznů, bílé víno polosuché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 14%, zbytkový cukr 11,4 g/l, kyseliny 7,4 g/l
Podmanivá „chardonka“, tradičně jedno z nejúspěšnějších vín vinařství Volařík, s velmi intenzivní
kořenitou a ovocitou vůní, v chuti plná a bohatá, jemně kořenitá s předlouze doznívající elegantní
kyselinkou.
Stříbrná medaile Král vín 2013

Pálava 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 385,- (Kč 315,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Věstoňsko, vinařská obec: Perná
alkohol 12%, zbytkový cukr 8,9 g/l, kyseliny 5,7 g/l
Skvělá polosuchá Pálava od Volaříka. Ve vůni výrazně kořenitá s tóny liči a fialek, v plné, svěží a vyvážené
chuti pak dominuje kořenitost, mineralita a výrazně svěží kyselinka.

Frankovka rosé 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 335,- (Kč 265,-)

pozdní sběr, růžové víno suché
viniční trať: Železná, vinařská obec: Perná
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 7,8 g/l, kyseliny 6,2 g/l
Luxusní suché růžové víno z kultovní pálavské viniční trati. Ve vůni je nejen krásně ovocné s převahou
lesních malin, ale i s citelným minerálním projevem. V chuti pak plné, extraktivní, vysoce minerální
s netypickou slanou dochutí. Správná „růžovka“ pro chlapy……

Cabernet Moravia rosé 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 330,- (Kč 260,-)

pozdní sběr, růžové víno suché
viniční trať: Levá klentnická, vinařská obec: Perná
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 7,8 g/l, kyseliny 6,2 g/l
Zajímavé, krásně zabarvené růžové víno z nepříliš typické odrůdy pro jeho výrobu. Ve vůni dominují
malinové tóny podpořené patrnými cabernetovými znaky, v plné a bohaté chuti opět hrají prim maliny
s příjemnou mineralitou a neagresivním zbytkovým cukrem.
Zlatá medaile Vinum Juvenale 2013, Prague gold Prague Wine Trophy 2013, Stříbrná medaile
Vinex 2013, Bronzová medaile Jarovín rosé 2013

Frankovka rosé 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 355,- (Kč 285,-)

pozdní sběr, růžové víno polosuché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 15,7 g/l, kyseliny 5,5 g/l
Příjemně jahodovo-smetanové, jemně kořenité růžové víno s plnou extraktivní chutí po čerstvě
rozmačkaných jahodách politých šlehačkou a typickou kořenitostí viniční trati Liščí vrch.
Prague gold Prague Wine Trophy 2013, Stříbrná medaile Jarovín rosé 2013

Exclusivní řada vín - Terroir Volařík
„Objevte cit pro dobrá vína“

Ryzlink vlašský 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 495,- (Kč 420,-)

Ryzlink rýnský 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 495,- (Kč 420,-)

pozdní sběr, bílé víno suché, vyrobeno 5.195 lahví
viniční trať: Kotelná, vinařská obec: Perná
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 5,2 g/l, kyseliny 7,8 g/l
Skvěle plný, vysoce extraktivní a hluboce minerální „vlašák“ s výraznými a pro perenské vlašáky tak
typickými kovovými odlesky.
Zlatá medaile – Král vín 2012

pozdní sběr, bílé víno polosuché, vyrobeno 3.570 lahví
viniční trať: Purmice, vinařská obec: Perná
alkohol 14%, zbytkový cukr 9,4 g/l, kyseliny 7,1 g/l
Tento ryzlink je chloubou jižních svahů pálavských kopců. Ve vůni mohutně minerální víno s meruňkovou
ovocitost, v chuti pak plné s náznaky slanosti vystupující z hlubin vápencové půdy Pálavy a krásnou
kyselinkou v jeho dochuti.
Salon vín ČR 2013

Ryzlink vlašský 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 495,- (Kč 420,-)

pozdní sběr, bílé víno polosladké, vyrobeno 5.558 lahví
viniční trať Ořechová hora, Březí
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 17,4 g/l, kyseliny 7,1 g/l
Výrazné a bohaté víno z kvalitní „vlašákové“ trati, které ve vůni nabízí tóny čerstvě rozemletých vlašských
ořechů, v příjemně botrytické chuti pak krásný nádech medovosti.

Rulandské bílé 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 525,- (Kč 450,-)

výběr z hroznů, bílé polosladké, vyrobeno 3.500 lahví
viniční trať Zimní vrch, Dolní Dunajovice
alkohol 15%, zbytkový cukr 18,8 g/l, kyseliny 6,7 g/l
Výborný pálavský pinot, v němž dominuje nádherná a silná aromatika čerstvě rozkrojených červených
grepů a plná chuť s příjemnou kyselinkou zakončená dlouhou sladkou dochutí. Nechte se hýčkat tímto
v soutěžích veleúspěšným vínem…..
Zlatá medaile Král vín 2012, Zlatá medaile Festwine Brno 2012

Ryzlink vlašský 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 495,- (Kč 420,-)

pozdní sběr, bílé víno suché, vyrobeno 5.040 lahví
viniční trať: Železná, vinařská obec: Perná
alkohol 14%, zbytkový cukr 3,7 g/l, kyseliny 5,6 g/l
Skvělý, mohutný, typický pálavský vlašák z kultovní viniční trati Železná, ve kterém ve vůni i chuti
dominuje vysoká mineralita se silným kovovým nádechem.
Kdo nepil vlašák ze Železné, nepoznal víno z Pálavy!
Zlatá medaile Národní soutěž vín 2013, Prague gold Prague Wine Trophy 2013,
Stříbrná medaile Vinař roku 2013

Ryzlink rýnský 2012

Kč 495,- (Kč 420,-)

pozdní sběr, bílé víno suché, vyrobeno 2.800 lahví
viniční trať: Purmice, vinařská obec: Perná
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 2,5 g/l, kyseliny 8,9 g/l
Výrazně povedený pálavský ryzlink s intenzivní vůní lipového květu s kompotovaných meruněk a bohatou
citrusově – minerální chutí podpořenou příjemnou kyselinkou v jeho předlouhé dochuti.

Ryzlink vlašský 2012

Kč 465,- (Kč 390,-)

Rulandské bílé 2012

Kč 465,- (Kč 390,-)

Veltlínské zelené 2012

Kč 460,- (Kč 385,-)

pozdní sběr, bílé víno polosladké, vyrobeno 4.186 lahví
viniční trať Ořechová hora, Březí
alkohol 13%, zbytkový cukr 17,6 g/l, kyseliny 7,4 g/l
Hutné a velice bohaté víno, skvělý vlašák s typickými projevy této ceněné viniční trati – aromatikou
minerálu, ořechového listí s nádechem medu a kořenitou medově – ořechovou chutí, které Vám navede až
k tónům čerstvě pražených mandlí.

výběr z hroznů, bílé polosladké, vyrobeno 2.146 lahví
viniční trať Zimní vrch, Dolní Dunajovice
alkohol 14%, zbytkový cukr 29,9 g/l, kyseliny 8 g/l
Plné, velice šťavnaté a vysoce ovocité víno. V chuti můžete nalézt stopy manga, kdoulí a meruněk, v plné,
extraktivní a vysoce ovocné chuti pak dominuje ananas a papaya.

výběr z hroznů, bílé víno polosladké, vyrobeno 3.543 lahví
viniční trať: Věstoňsko, vinařská obec: Perná
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 17,8 g/l, kyseliny 6,8 g/l
Skutečně podařený veltlín vyladěný ležením na kvasnicích s výraznou kořenitostí s převahou pepře.
V chuti pak krásně nasládlý s výraznými tóny bílého pepře a grapefruitu.

